




 1صفحة 

 عشركت الباطنت للطاقـت ش.م.ع.
 

 

 غير الودققت وىجزةال الدخلقائوت 
 مارس 13انمنتيٍت فً  أشيز انثالثتنفتزة 

 

 
 0202 اإلٌضاحاث

 
9132 

  
 ألف لاير ُعواني

 
 أنف لاير ُعمانً

 
 

  
 

 396222   270,0           اإلٌزاداث 

 (396311)  (,,778) 1 تكانٍف مباشزة

 135   577                     هجوىع الربخ

     

 (382)  (85,)                   5 مصزًفاث عمٌمٍت ًإدارٌت

 198   ,,0                     الربخ قبل الفائدة والضرائب

     

 (96198)  (07,02)               1 تكانٍف انتمٌٌم )صافً(

 )الخسارة( قبل الضريبت

 
              (,7870) 

 

(96111) 

     

 (535)  (552)                   2 انضزٌبتمصزًف 

 (96535)  (070,8)                صافي )الخسارة( للفترة

     

     العائداث علً كل سهن

 (1518)  (2.52)                  91 انعائد األساسً عهى كم سيم )بٍست(

     

 

 جزًءا من ىذه انقٌائم انمانٍت انمزحهٍت انمٌجزة5 91 إنى 3تشكم اإلٌضاحاث انمزفقت من 



 2صفحة 
 

 عشركت الباطنت للطاقـت ش.م.ع.
 

 غير الودققت وىجزةالدخل الشاهل اآلخر الوالخسائر أو األرباح  قائوت
 مارس 13أشيز انمنتيٍت فً  تثالثنانفتزة 

 

 

 
 

   

  0202  9132 

 أنف لاير ُعمانً  ألف لاير ُعواني  

     

 (96535)  (070,8)                )الخسارة( للفترةصافي 

     

     ضريبت الدخل: ا، هخصىًها هنهيخراأل ت)الخسارة( الشاهل

     انبند انذي سٍتم إعادة تصنٍفو إنى أرباح أً خسائز

 (36253)  (578,8)                انجزء انفعال من انتغٍٍزاث فً انقٍمت انعادنت نتغطٍاث انتدفقاث اننقدٌت

 (56111)  (2,,7,)                الشاهلت عن الفترة)الخسارة(  هجوىع

 

 

 

 

 جزًءا من ىذه انقٌائم انمانٍت انمزحهٍت انمٌجزة5 91إنى  3تشكم اإلٌضاحاث انمزفقت من 





 4صفحة 

 عطنت نهطاقـت ش.و.ع.شركت انبا
 

 غير انًدققت ًىجزةان قائًت انتدفقاث اننقديت
 
 

 ماسس 13المىتهيت في  أشهش الثالثت فتشةل
 
 

 

 اإليضاحاث

 

0202 

 

9133 

   

 لاير ُعًاني أنف

 

 لاير ُعماويألف 

 :أنشطت انتشغيمانتدفقاث اننقديت ين 

  )الخساسة( قبل الضشيبت     

 

(258,0)  (90111) 

      ث لـ:تسىيا

  استهالك

 

25900  30331 

 90192  05202   تكاليف التمىيل )صافي(

 (1)  -   خسائش استبعاداث

 9  2   مكافآث وهايت الخذمت

 90911  05292   اننقد انناتج ين انتشغيم قبم انتغيراث في رأس انًال انعايم

      

  تغيراث في:

 

   

  يرمم مذيىت تجاسيت ورمم مذيىت أخش

 

(25682)  (303,9) 

  المخزون

 

22  31 

 (90,13)  05208   رمم دائىت تجاسيت ورمم دائىت أخشي

 (1,,30)  2,,05   اننقد انناتج ين )انًستخدو في( أنشطت انتشغيم

      

 -  (202)   دفعاث اإليجاس

 (,3023)  (25622)   تكاليف تمىيل مذفىعت

  ين )انًستخديت في( أنشطت انتشغيمصافي انتدفقاث اننقديت انناتجت 

 

482  (10111) 

 

 

 

   

  انتدفقاث اننقديت ين أنشطت االستثًار:

 

   

  ششاء الممتلكاث واآلالث والمعذاث

 

(22)  (3) 

 1  -   عائذاث بيع الممتلكاث واآلالث والمعذاث

  )انًستخديت في( أنشطت االستثًاراننقديت صافي انتدفقاث 

 

(22)  (3) 

 

 

 

   

  :انتدفقاث اننقديت ين أنشطت انتًىيم

 

   

 30111  (25988)   بالصافي -)سذاد لـ ( العائذاث مه قشوض قصيشة األجل 

 3  ,2   فىائذ مستلمت

  صافي انتدفقاث اننقديت )انًستخديت في( انناتجت ين أنشطت انتًىيم

 

(25942)  30113 

 

 

 

   

  ى اننقدصافي انتغيراث في اننقد ويا في حك

 

(25029)  (30,,3) 

      

 33 نقد ويا في حكى اننقد في بدايت انفترة

 

25882  90193 

      

 33 نقد ويا في حكى اننقد في نهايت انفترة

 

662  111 

 

 جزًءا مه هزي القىائم الماليت المشحليت المىجزة. 91إلً  3تشكل اإليضاحاث المشفقت مه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5صفحة 
 

 عطنت للطاقـت ش.م.ع.شركت البا
 

 غير الودققت ووجزةال قائوت التغيراث في حقوق الوساهوين
 مارس 13أشهر المنتهيت في  الثالثتلفترة 

 

 

 

 

 الوجووع احتياطي التغطيت األرباح الوحتجزة االحتياطي القانوني رأس هال األسهن

 

 ألف لاير ُعواني يألف لاير ُعوان ألف لاير ُعواني ألف لاير ُعواني ألف لاير ُعواني

      

  704100    (44714)      134671     34247        484276    0202يناير  1الرصيد في 

      مجموع )الخسارة( الشاملت للفترة

 (04067)        -              (04067)        -                 -              صافي )الخسارة( للفترة

الشاملت اآلخرى للفترة مخصوًما منها )الخسارة( 

      ضريبت الذخل

الجزء الفعال من التغيراث في القيمت العادلت للتذفق 

 (24787)     (24787)        -                 -                 -              النقذي

 (84184)     (24787)     (04067)        -                 -              )الخسارة( الشاملت للفترةمجموع 

 824624 (114462) 114471 34247 484276 0202هارس  11الرصيد في 

    

 

  

 714997 (149,2) 334211 4,21, 984,72 9132يناير  3الرصيذ في 

      مجموع )الخسارة( الشاملت للفترة

 (,94,3) - (,94,3) - - صافي )الخسارة( للفترة

الشاملت األخرى للفترة مخصوًما منها )الخسارة( 

      ضريبت الذخل

الجزء الفعال من التغيراث في القيمت العادلت للتذفق 

 (349,3) (349,3) - - - النقذي

 (4111,) (349,3) (,94,3) - - )الخسارة( الشاملت للفترةمجموع 

 894931 (4721,) 24193 4,21, 984,72 9132مارس  13الرصيذ في 

 

 
 

.جزًءا من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة. 02إلى  1كل إلايضاحات املرفقة من تش



 6صفؾخ 

 ششكت انباطُت نهطالـت ش.و.ع.ع
 

 حىل انمىائى انًانيت انًشحهيت انًىجزة غيش انًذلمت اإليضاحاث
 

 انشكم انماَىَي واألَشطت انشئيسيت .1

ٚرتُ  ثّٛعتت لتبْٔٛ اٌشتشوبد اٌزغبس٠تخ  تٟ عتٍطٕخ ماّتبْ  2202أغغتطظ  2شتشوخ ِغتبّ٘خ ماّب١ٔتخ ِةٍمتخ  تٟ وبٔتذ ِغتغٍخ وششوخ اٌجبغٕخ ٌٍطبلخ )"اٌششوخ"( 

  ١ٔٛ٠2202ٛ  22ٚثٕبء م١ٍٗ أدسعذ اٌششوخ  ٟ عٛق ِغمػ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ  ٟ ،  )ػ َ ع ع( اٌششوخ إٌٝ ششوخ ِغبّ٘خ ماّب١ٔخ مبِخؾ٠ًٛ الؽمًب ر

ٍت  إٔزبع١تخ رج طبلتخ" ث2ِؾطخ وٙشثبء "صتؾبس ؤ١ِٓ ٚرٍّّه ِؾطخ ر١ٌٛذ وٙشثبء )رزّضً أ٘ذاف اٌششوخ  ٟ رط٠ٛش ٚر٠ًّٛ ٚرص١ُّ ٚإٔشبء ٚرشة١ً ٚص١بٔخ ٚر

ثبٌةبص ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ راد اٌصٍخ، ثبإلظب خ إٌٝ إربؽخ اٌطبلتخ اإلٔزبع١تخ ٌٍىٙشثتبء  رةز٠خ سثػ ِشزشن ١ِغبٚاد(، ِٚب ٠زجعٙب ِٓ ِشا ك 052ؽٛاٌٝ 

ب١ٔخ ٌششاء اٌطبلتخ ٚا١ٌّتبٖ ػ َ ع َ   اٌٌّٛذحاٌّجش٘ٓ مٕٙب، ٚث١ع اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ  امزجتبس اٌّؾطتخ ٚإداسرٙتب ٚس تع اٌزمتبس٠ش  ٚثٕتبء مٍتٝ رٌته، ٠تزٌٍُششوخ اٌعّا

  2202أثش٠ً  2ٌٚمذ أزٙذ اٌششوخ ِٓ اٌزشة١ً اٌزغبسٞ ٌٍّؾطخ  ٟ مٕٙب ومطبع ٚاؽذ  

 أساس إعذاد انمىائى انًانيت وانسياساث انًحاسبيت انهايت .2

 أعبط اإلمذاد

 ث١بْ االٌزضاَ (أ )

ؽتٛي اٌزمتبس٠ش اٌّب١ٌتخ اٌّشؽ١ٍتخ، ثبإلظتب خ ٌٍّزطٍجتبد إٌّصتٛ  م١ٍٙتب  22ٌّؾبعجٟ اٌذٌٟٚ سلتُ رُ إمذاد ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّٛعضح ٚ ك اٌّع١بس ا

بٟٔ اٌصبدس  ٚرعذ٠الرٗ، إٌٝ عبٔت ِزطٍجبد اإل صبػ اٌصبدسح مٓ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌغتٛق اٌّتبي ثغتٍطٕخ ماّتبْ  ٚلتذ  0702مبَ  ٟ لبْٔٛ اٌششوبد اٌزغبس٠خ اٌعّا

سح ثٙذف رفغ١ش األؽذاس ٚاٌّعبِالد اٌزٟ رعزجتش ٘بِتخ ِتٓ أعتً  ٙتُ اٌزة١تشاد  تٟ اٌّشوتض اٌّتبٌٟ ٚأداء اٌشتشوخ ِٕتز اٌمتٛائُ رُ إدساط إ٠عبؽبد رفغ١ش٠خ ِخزب

ً   ال رشزًّ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّٛعضح مٍٝ ع١ّع اٌّعٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ِتٓ أعت2207د٠غّجش  20اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ األخ١شح وّب  ٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ ثزبس٠خ 

 اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ اٌىبٍِخ اٌزٟ رُ إمذاد٘ب ٚ ك اٌّعب١٠ش اٌذ١ٌٚخ إلمذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 

 أعبط اٌم١بط (ة )

 تٟ ِتب متذا ِخصتت اٌزتضاَ رخش٠تذ األصتٛي ٚرىٍفتخ اٌز٠ّٛتً اٌّيعٍتخ اٌٍتز٠ٓ رتُ مٍتٝ أعتبط اٌزىٍفتخ اٌزبس٠خ١ّتخ  ّتٛعضحاٌ اٌّشؽ١ٍتخاٌّب١ٌتخ  رُ إمذاد ٘تزٖ اٌمتٛائُ

 ب ؽغت رىٍفخ اإلغفبء ٚثعط األدٚاد اٌّب١ٌخ اٌزٟ رُ ل١بعٙب ؽغت اٌم١ّخ اٌعبدٌخ ل١بعّٙ

 اعزخذاَ اٌزمذ٠شاد ٚاألؽىبَ (ط )

أْ رمَٛ إداسح اٌششوخ ثٛظع أؽىبَ ٚرمذ٠شاد ٚا زشاظتبد رتيصش مٍتٝ رطج١تك اٌّعب١٠ش اٌذ١ٌٚخ إلمذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ  ٚ ك اٌّشؽ١ٍخ اٌّب١ٌخ اٌمٛائ٠ُزطٍت إمذاد 

رغتشٞ اإلداسح ِشاععتخ دٚس٠تخ ٚثصتفخ ٌزضاِبد ٚاٌذخً ٚاٌّصشٚ بد  ٚلذ رخزٍف إٌزبئظ اٌفع١ٍخ مٓ ٘زٖ اٌزمتذ٠شاد  عبد اٌّؾبعج١خ ِٚجبٌ  األصٛي ٚاالاٌغ١ب

 زتتشاد ِغتتزمج١ٍخ  ِغتزّشح مٍتتٝ ٘تتزٖ اٌزمتتذ٠شاد ٚاال زشاظتبد  رتتذسط اٌزة١١تتشاد مٍتتٝ اٌزمتتذ٠شاد اٌّؾبعتج١خ  تتٟ اٌفزتتشح اٌزتتٟ رّتتذ  ١ٙتب ِشاععتتخ اٌزمتتذ٠شاد ٚأٞ

 ِزؤصشح  

٘تٟ ٔفغتٙب  ّتٛعضحاٌٙبِخ اٌزٟ رصذس  ٟ رطج١ك اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ٚاٌزٟ ٌٙب رتؤص١ش ثتبٌ  مٍتٝ اٌّجتبٌ  اٌّذسعتخ  تٟ ٘تزٖ اٌمتٛائُ اٌّب١ٌتخ اٌّشؽ١ٍتخ اٌ األؽىبَإْ 

   2207د٠غّجش  20 ٟ ٚمٓ اٌغٕخ إٌّز١ٙخ  ٟ  اٌّب١ٌخ وّباٌزٟ صذسد ثشؤْ اٌمٛائُ 

 اٌعشض مٍّخ)د(  (د )

بٟٔ ٚاٌزٟ ٟ٘ مٍّخ اٌعشض ٌٍمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ، ٚلذ رُ رمش٠ت ع١ّع اٌمت١ُ إٌتٝ ألتشة أٌتف، ث اٌمٛائُرُ مشض  بعتزضٕبء اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّٛعضح ثبٌش٠بي اٌعّا

 ِب رُ ث١بٔٗ ثخالف رٌه  

 

 اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ اٌٙبِخاٌزة١ش  ٟ 

ٟ٘ ٔفظ اٌغ١بعبد اٌزٟ رتُ رطج١مٙتب مٍتٝ اٌمتٛائُ اٌّب١ٌتخ  ّٛعضحٓ عبٔت اٌششوخ  ٟ ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌاٌّطجمخ ِ اٌشئ١غ١خ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خإْ 

  2207د٠غّجش  20وّب  ٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ  ٟ 



 0صفؾخ 

 ششكت انباطُت نهطالـت ش.و.ع.ع
 

 حىل انمىائى انًانيت انًشحهيت انًىجزة غيش انًذلمت اإليضاحاث
 
 

 
  

 2222 ياسس 31
 

 2207 ِبسط 20

   
 لاير ُعًاَيأنف 

 
 لاير ماّبٟٔ أٌف

 انتكانيف انًباششة .3

 
    

  غبص اٌٛلٛد
 

17911   40222  

  00702   17911   (4ٚ  0اعزٙالن )إ٠عبػ سلُ 

  00620   17432   (06سعَٛ اٌزشة١ً ٚاٌص١بٔخ )إ٠عبػ 

  اعزخشاط ١ِبٖ اٌجؾش
 

262   252  

  رؤ١ِٓ
 

111   025  

  ص٠ذ اٌٛلٛد
 

13   4  

  (06سعَٛ عّشو١خ )إ٠عبػ 
 

9   0  

  سعَٛ اٌشثػ ثبٌشجىخ
 

4   0  

  05   16   ِجبششح أخشٜرىب١ٌف 

   57111   020055  

 

 يصشوفاث عًىييت وإداسيت .4

 
    

  (06)إ٠عبػ  أرعبة أزذاة
 

59   57  

  22   44     رٛظ١فرىب١ٌف 

  07   21   رىب١ٌف ِزعٍمخ ثبٌششوخ اٌعبِخ

  ارعبة ٚوبٌخ
 

13   02  

  5   5   إ٠غبس ِىزت

  5   5   (06)إ٠عبػ سلُ ِىب آد ؽعٛس اعزّبمبد ِغٍظ اإلداسح 

  2   4   (0اعزٙالن )إ٠عبػ سلُ 

  24   33   ِصشٚ بد م١ِّٛخ ٚإداس٠خ أخشٜ

   114   046  

 

 تكانيف انتًىيم )صافيت( .5

 
 

   

  مشٚض ألعًاٌاٌفبئذح مٍٝ 
 

17416   00440  

  70   323   ِجبدٌخ ععش اٌفبئذح

  252   231   إغفبء رىب١ٌف ر٠ًّٛ ِيعٍخ

  ٌفبئذح مٍٝ االٌزضاِبد اإل٠غبس٠خا
 

52   50  

  26   36   اٌفبئذح مٍٝ لشٚض لص١شح األعً

  (06خطبة امزّبد ؽغبة اؽز١بغٟ خذِخ اٌذ٠ٓ )إ٠عبػ رىٍفخ 
 

19   22  

  5   5   إٌةبء اٌخصُ -اٌزضاَ رفى١ه األصٛي 

  2   3     خغبئش اٌصشف

 (02)   (22)    دخً اٌفٛائذ

   27123   20224  

 

 انُفماث انضشيبيت .6

  2204ٚ 2200 ٟ ؽ١ٓ ٌُ ٠زُ سثػ اٌعٛائذ اٌخبصخ ثبٌعب١ِٓ  2206إٌٝ  2202لبِذ األِبٔخ اٌعبِخ ٌٍعشائت ثشثػ اٌعٛائذ اٌعش٠ج١خ ٌألمٛاَ ِٓ 

صش ثشتتىً وج١تتش مٍتتٝ اٌّشوتتض اٌّتتبٌٟ ٌتتٓ رتتي 2204إٌتتٝ  2202ٚرتتشٜ اإلداسح أْ اٌّغتتي١ٌٚخ اٌعتتش٠ج١خ إٌٙبئ١تتخ اٌٍّمتتبح مٍتتٝ متتبرك اٌشتتشوخ متتٓ األمتتٛاَ ِتتٓ 

  2222ِبسط  20ٌٍششوخ  ٟ 
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 حىل انمىائى انًانيت انًشحهيت انًىجزة غيش انًذلمت اإليضاحاث
 

 

 

 انًًتهكاث واآلالث وانًعذاث .1

 

انًًتهكاث واآلالث 
 األصىل األخشي انفُيتلطع انغياس  وانًعذاث

 أعًال سأسًانيت
 انًجًىع ليذ انتُفيز 

 
 ُعًاَيلاير  أنف لاير ُعًاَي أنف لاير ُعًاَي أنف لاير ُعًاَي أنف لاير ُعًاَي أنف

    انتكهفت
 

 
  2917345           13                141              17121          2967391     2222يُايش  1

  32                       -                   -                 1                  29               إضافاث خالل انفتشة
 (3)                        -                (3)                   -                   -                شةاستبعاداث خالل انفت

  2917312           13                144              17121          2967421     2222ياسس  31

    

 

 االستهالن 
   

 

  527223               -                 122              415              517411       2222يُايش  1 
  17163                 -                 4                  11                17142         خصىياث خالل انفتشة
 (3)                        -                (3)                   -                   -                استبعاداث خالل انفتشة

  537113               -                 121              432              537332       2222ياسس  31

    

 

 انميًت انذفتشيت 
   

 

  2447419           13                23                17296          2437291     2222ياسس  31 

 
   

 

  2260222             02                 20                 00202            2220702       2207د٠غّجش  20 

 

 أصىل حك االستخذاو .1

 

 انًجًىع إيجاس انًىلع يعذاث سبظ 

 

 لاير ُعًاَي أنف لاير ُعًاَي أنف لاير ُعًاَي أنف 

  انتكهفت
   

  37116  27111  999  2222ايش يُ 1

    -    -       -     إضافاث خالل انفتشة

  37116  27111  999  2222ياسس  31

 

    

     االستهالن

  231  112  125  2222يُايش  1

  59  21    31    خصىياث خالل انفتشة

  296  142  156  2222ياسس  31

 

    

     انميًت انذفتشيت

  37422  27511  143  2222سس يا 31

 
    

  20207  20625  402  2207د٠غّجش  20

 

 

شتتًٙشا أٚ ألتتً،  02ٚلتتشسد اٌشتتشوخ متتذَ االمزتتشاف ثؤصتتٛي ؽتتك االعتتزخذاَ ٚاالٌزضاِتتبد اإل٠غبس٠تتخ ثبٌٕغتتجخ ٌعمتتٛد اإل٠غتتبس لصتت١شح األعتتً اٌزتتٟ رجٍتت  ِتتذرٙب 

ٛمبد اإل٠غتبس اٌّشرجطتخ ثٙتزٖ اإل٠غتبساد وّصتشٚف مٍتٝ أعتبط اٌمغتػ اٌضبثتذ مٍتٝ ِتذٜ  زتشح ٚإ٠غبساد األصٛي ِٕخفعخ اٌم١ّخ  ٚرعزشف اٌششوخ ثّتذ 

 اإل٠غبس 
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 حىل انمىائى انًانيت انًشحهيت انًىجزة غيش انًذلمت اإليضاحاث
 

 

 انزيى انتجاسيت انًذيُت وانزيى انًذيُت األخشي .9

  
 

 
 ِذلمخ   

  
 

 
 2207د٠غّجش 20  2222ياسس 31 

  
 

 
 لاير ماّبٟٔ أٌف  لاير ُعًاَيأنف  

  
 

 

    

  20526                  67465                   رُِ ِذ٠ٕخ رغبس٠خ

ب ًِ   227                     196                      ِصبس٠ف ِذ ٛمخ ِمذ

  07                       26                        (06ِغزؾمبد ِٓ أغشاف راد ماللخ )إ٠عبػ 

  222                       -                          دخً ِغزؾك

  52                       122                      رُِ ِذ٠ٕخ أخشٜ 

                   67129                  50004  

 

 وديعت لصيشة األجم .12

ألِتٛاي ٌغتذاد ألغتبغ اٌمتشض ٚاٌفٛائتذ ( ِٓ أعً ظّبْ رتٛ ش اDSPAٚ مبً ١ٌٙئخ أعٛاق سأط اٌّبي، اٌششوخ ٍِضِخ ثبالؽزفبظ ثؾغبة اؽز١بغٟ ٌغذاد اٌذ٠ٓ )

اٌغتزخ أشتٙش اٌزب١ٌتخ  ٚال ٠غتٛص  بداٌّغزؾمخ  ٟ ربس٠خ اعزؾمبلٙب   عٕذ وً ربس٠خ عذاد  ٟ ٔٙب٠خ شٙش أوزتٛثش اٌشتشوخ ٍِضِتخ ثزخصت١ت اٌّجٍت  اٌّغتذٚي ٌتذ ع

ٚرتُ اعتزضّبس اٌّجٍت  ٙٛ ٠عزجتش ِجٍةًتب ِؾرتٛس اعتزخذاِٗ  ( ألٞ غشض خالف عذاد ألغبغ اٌمشض ٚاٌفٛائذ ٚم١ٍٗ  DSPAاعزخذاَ اٌّجٍ  اٌّٛدع  ٟ ؽغبة )

  2222أثش٠ً  24اٌّٛدع  ٟ ؽغبة اؽز١بغٟ ٌغذاد اٌذ٠ٓ مٍٝ شىً ٚد٠عخ لص١شح األعً رغزؾك  ٟ 

 انُمذ ويا في حكى انُمذ .11

 
 ِذلمخ      

 
 2207د٠غّجش 20  2222 ياسس 31    

 
 لاير ماّبٟٔ أٌف  لاير ُعًاَيأنف     

 
       

 0,442  664     إٌمذ  ٟ اٌصٕذٚق ٚ ٟ اٌجٕٛن
 

 االنتزاياث اإليجاسيت .12

 االٌزضاِبد اإل٠غبس٠خ اٌّذسعخ  ٟ لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ مٍٝ أعبط:

  024                     131                      إٌزضاِبد إ٠غبس٠خ عبس٠خ
  20552                  37411                   إٌزضاِبد إ٠غبس٠خ غ١ش عبس٠خ

                   37629                  20640  

 
 

 2207د٠غّجش  20  2222ِبسط  20  

 

 

انتدددددذفماث انُمذيدددددت 

انتعالذيددددددددت غيددددددددش 

   انًخصىيت

 
انميًدددددت انحانيدددددت 

ذفىعاث ًدددددددددددددددددددن

 اإليجاس

 
اٌزذ مبد إٌمذ٠خ اٌزعبلذ٠تخ 

 غ١ش اٌّخصِٛخ 

 
اٌم١ّتتتتتتتتتتتتتخ اٌؾب١ٌتتتتتتتتتتتتتخ 

 ٌّذ ٛمبد اإل٠غبس

 
 أٌف لاير ماّبٟٔ  أٌف لاير ماّبٟٔ  أنف لاير عًُاَي  أنف لاير ُعًاَي

         

انًبانغ انًستحمت بًىجب عمىد 

 اإليجاس انتشغيهي

 
 

     

  024                    220                    131   331  خالي عٕخ ٚاؽذح

  622                    00245                 654   17311  عٕٛاد 5إٌٝ  2خالي 

  20702                 20577                 27124   47411  عٕٛاد 5أوضش ِٓ 

  67191   37629                 60220                 20640  

    -                       (20622)                 -  (27511)  ٔبلًصب: رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ غ١ش اٌّذ ٛمخ

  20640                 20640                 37629   37629 انميًت انحانيت نًذفىعاث اإليجاس
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 حىل انمىائى انًانيت انًشحهيت انًىجزة غيش انًذلمت اإليضاحاث
 

 

 حمىق انًساهًيٍ .13

 سأعّبي األعُٙ (أ )

  ٟ ِب ٠ٍٟ ث١بٔبد اٌّغب١ّ٘ٓ:

 انجُسيت 2222ياسس  31

عذد األسهى انًًهىكت 

  وانبانغت ليًتها اإلسًيت

 جًىع% يٍ انً نكم سهى بيست 122

إجًاني انميًت اإلسًيت 

  نألسهى انًًهىكت

 أنف لاير ُعًاَي

     

 ً َ َ ػوٙشث

اإلياساث انعشبيت 

  227119              % 29.92  22171917343    انًتحذة

  97651                % 14.32  9675217199      سهطُت ُعًاٌ اٌششق األٚعػ ٌالعزضّبس ػ َ َ

  17145                % 12.96  1174527312      سهطُت ُعًاٌ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ صٕذٚق رمبمذ ِٛظفٟ

  47125                % 1.15  4172547453      هىنُذا إط إٞ ثٟ أزشٔبش١ٛٔبي ١ٔضسالٔذ ثٟ  ٟ

  47125                % 1.15  4172547453      هىنُذا ّٕذ ثٟ  ٟزعٛع١زض عٍٛثبي أفغ

  47461                % 6.62  4476117563      سهطُت ُعًاٌ اٌعبِخ ٌٍزؤ١ِٕبد االعزّبم١خ ا١ٌٙئخ

  47222                % 5.96  4272227131      سهطُت ُعًاٌ صٕذٚق رمبمذ ٚصاسح اٌذ بع

  127116              % 15.96  12171467622     %5اٌّغب١ّ٘ٓ اٌز٠ٓ رمً ٔغجخ ِغبّ٘زُٙ مٓ 

     61471117432  122.22 %              617419  

  2207د٠غّجش  20

  

 ً َ َ ػوٙشث

اإلِبساد اٌعشث١خ 

  220007                % 72 27  22000700222       اٌّزؾذح

  70650                  % 22 02  7605240477         عٍطٕخ ماّبْ اٌششق األٚعػ ٌالعزضّبس ػ َ َ

  40025                  % 76 02  4002520242         عٍطٕخ ماّبْ ذٚق رمبمذ ِٛظفٟ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخصٕ

  20425                  % 05 0  2402520252         ٌٕ٘ٛذا إط إٞ ثٟ أزشٔبش١ٛٔبي ١ٔضسالٔذ ثٟ  ٟ

  20425                  % 05 0  2402520252         ٌٕ٘ٛذا ّٕذ ثٟ  ٟزعٛع١زض عٍٛثبي أفغ

  20264                  % 62 6  2206040562         عٍطٕخ ماّبْ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌٍزؤ١ِٕبد االعزّبم١خ

  20222                  % 76 5  2202220020         عٍطٕخ ماّبْ صٕذٚق رمبمذ ٚصاسح اٌذ بع

        02000260622  05 76 %                020006  

 

د٠غتّجش  20لاير ماّبٟٔ ٌٍغُٙ اٌٛاؽتذ ) 0 2عُٙ ثم١ّخ  60204400222لاير ماّبٟٔ ِىْٛ ِٓ  ٠6002440022جٍ  سأط اٌّبي اٌّصذس ٚاٌّصشػ ثٗ ٚاٌّذ ٛع ٌٍششوخ 

 س ع ٌىً عُٙ(  0 2عُٙ ثم١ّخ  60204400222س ع ِىْٛ ِٓ  6002440022: 2207

ٍششوخ  ع١ّع األعتُٙ اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌىً عُٙ  ٟ اعزّبمبد ٌص٠عبد أسثبػ وّب ٠عٍٓ مٕٙب ِٓ ٚلذ ٢خش وّب ٠ؾك ٌُٙ صٛد ٚاؽذ ٠ؾك ٌؾبٍِٟ األعُٙ اٌعبد٠خ اعزالَ رٛ

 رزغبٜٚ  ٟ ِب ٠زعٍك ثجبلٟ أصٛي اٌششوخ 

 االؽز١بغٟ اٌمبٟٔٛٔ (ة )

اٌشتشوخ إٌتٝ اؽز١تبغٟ لتبٟٔٛٔ غ١تش لبثتً ٌٍزٛص٠تع ؽزتٝ ٠غتبٜٚ % ِتٓ صتب ٟ أسثتبػ  02، ٠زُ رؾ٠ٛتً 0702( ِٓ لبْٔٛ اٌششوبد اٌزغبس٠خ ٌغٕخ 026ٚ مًب ٌٍّبدح )

  االؽز١بغٟ اٌمبٟٔٛٔ مٍٝ األلً صٍش سأط اٌّبي اٌّصذس ٌزٍه اٌششوخ 

 اؽز١بغٟ اٌزةط١خ (ط )

 اٌزةط١خ اٌزٟ ٌُ رؾذس ثعذ ٠زؤٌف اؽز١بغٟ اٌزةط١خ ِٓ اٌغضء اٌفعبي ِٓ صب ٟ اٌزة١ش اٌزشاوّٟ  ٟ اٌم١ّخ اٌعبدٌخ ألدٚاد رةط١خ اٌزذ ك إٌمذٞ اٌّزعٍمخ ثؤدٚاد 
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 حىل انمىائى انًانيت انًشحهيت انًىجزة غيش انًذلمت اإليضاحاث
 

  

 لشوض ألجم .14

 

 
 

 ِذلمخ   

 

 
 

 2207د٠غّجش 20  2222ياسس 31 

 

 
 

 لاير ماّبٟٔأٌف   لاير ُعًاَيأنف  

 

 

 

    

  0220522     1427522    لشٚض ألعً

 (050072)    (157194)     : اٌغضء اٌّزذاٚيِطشًٚؽب ِٕٙب

  0260026     1267126    اٌغضء غ١ش اٌّزذاٚي

 (20220)      (37112)       ِعبٍِخ غ١ش ِطفؤح ب١ٌفرى ِطشًٚؽب ِٕٙب:

 

   1227916     0220645  

 
 

، أثشِذ اٌششوخ ارفبل١خ شتشٚغ مبِتخ ؽتٛي اٌزغت١ٙالد االئزّب١ٔتخ ِتع رؾتبٌف ِىتْٛ ِتٓ ثٕتٛن د١ٌٚتخ ٚٚوتبالد ائزّتبْ رصتذ٠شٞ ٚثٕتٛن 2202عجزّجش  06ثزبس٠خ 

أعش٠ىٛي وٛسثٛس٠ذ أذ أفغّٕذ" ثصفخ "ٚو١ً اٌزغت١ٙالد اٌتذٌٟٚ" ٚ"أِت١ٓ اٌعتّبٔبد اٌختبسعٟ" ٚثٕته اٌؾغتبة اٌختبسعٟ، ٚ"ٚو١تً  ذوش٠ذ٠ِؾ١ٍخ، ِع ثٕه "

ّا  ؽغتٓ صتذس ٌىفبٌتخ اٌزغ١ٙالد ِٓ ثٕه اٌزصذ٠ش ٚاالعز١شاد اٌىٛسٞ"، ٚٚو١ً اٌزغ١ٙالد اٌزغبس٠خ، ٚثٕه ِغمػ ػ َ ع ع ثصفزٗ ثٕته اٌؾغتبة اٌتذاخٍٟ، ٚاٌجٕته اٌ

 ر َ َ" ثصفخ ٚو١ً رغ١ٙالد "١٘ش١ِظ"  -اٌزٕف١ز، ٚٚو١ً رغ١ٙالد وفبٌخ ؽغٓ اٌزٕف١ز، ٚثٕه "و١ٗ اف دث١ٍٛ إ٠جىظ 

 ، وبٔذ اٌّجبٌ  اٌّغزؾمخ وّب ٠ٍٟ:2207د٠غّجش  20ٚ 2222ِبسط  20ثزبس٠خ 
 

  250222     457242  رغ١ٙالد رغبس٠خ

 رغ١ٙالد ِزة١شح ِةطبح ِٓ "١٘ش١ِظ"

 

317211     240200  

 رغ١ٙالد صبثزخ ِةطبح ِٓ "١٘ش١ِظ"

 

247394     220272  

 رغ١ٙالد ِجبششح ِٓ ثٕه اٌزصذ٠ش ٚاالعز١شاد اٌىٛسٞ

 

237151     220050  

 رغ١ٙالد ِةطبح ِٓ ثٕه اٌزصذ٠ش ٚاالعز١شاد اٌىٛسٞ

 

117111     000004  

 
 

1427522   0220522  

 

 ذائُت األخشيانزيى انتجاسيت انذائُت وانزيى ان .15

  
 

 
    

 2,470  4,166     اٌزُِ اٌذائٕخ ٚاٌّغزؾمخ ٌٛلٛد اٌةبص
 0,220  1,451     اٌّغزؾمخ اٌفبئذحرىٍفخ 

 525  613    (06 إ٠عبػ سلُاألغشاف راد اٌعاللخ ) اٌٝ ّغزؾمبداٌ

 220  292     ِغزؾمبد ٚرُِ دائٕخ أخشٜ

     1,212  5,222 

 
 

 اث عاللتيعايالث يع أطشاف ر .16

١طشح أٚ اٌزتؤص١ش رشًّ األغشاف راد اٌعاللخ اٌّغب١ّ٘ٓ، ٚأمعبء ِغٍظ اإلداسح ِٚٛظفٟ اإلداسح اٌع١ٍب، ٚو١بٔبد األمّتبي اٌزتٟ ٌٙتب اٌمتذسح مٍتٝ ِّبسعتخ اٌغت

ٚرىْٛ األععبس ِٚذح ٘زٖ اٌّعبِالد اٌزتٟ ٠تزُ اٌجبٌ  مٍٝ اٌمشاساد اٌّب١ٌخ ٚاٌزشة١ٍ١خ ٌٍششوخ ٚاٌى١بٔبد اٌزٟ ٠غزط١ع ثعط اٌّغب١ّ٘ٓ اٌزؤص١ش ثشىً ثبٌ  م١ٍٙب 

 ث١ٓ اٌطش ١ٓ إثشاِٙب  ٟ اٌغ١بق اٌعبدٞ ٌألمّبي ٚ مبً ٌٍششٚغ ٚاألؽىبَ اٌزٟ ٠زفك م١ٍٙب 

 يستحماث يىظفي اإلداسة انشئيسييٍ

٠ٚشتٍّْٛ أٞ معتٛ ، ِجبشتش أٚ غ١تش ِجبشتشم١ٍٙتب، ثشتىً  أِب ِٛظفٛ اإلداسح اٌع١ٍتب  ٙتُ اٌتز٠ٓ ٠زّزعتْٛ ثغتٍطخ رخطت١ػ أٔشتطخ اٌشتشوخ ٚرٛع١ٙٙتب ٚاٌغت١طشح

ٚ ٟ ِب ٠ٍٟ ِغّٛع اٌّىب تآد اٌزتٟ د عتذ ألمٍتٝ خّغتخ ِتٛظف١ٓ ثّتٓ  ت١ُٙ ِتٛظفٟ اإلداسح اٌع١ٍتب ٌفزتشح اٌضالصتخ أشتٙش ِغٍظ إداسح )عٛاء أوبْ رٕف١ز٠ًب أَ ال(  

 إٌّز١ٙخ  ٟ ِب ٠ٍٟ:

 

 
 

 2207 ِبسط 20  2222 ياسس 31 

 

 
 

  ماّبٟٔلاير أٌف  لاير ُعًاَيأنف  

 

 

 

    

 022  119    ِىب ؤد األداسح اٌع١ٍب



 02صفؾخ 

 ششكت انباطُت نهطالـت ش.و.ع.ع
 

 حىل انمىائى انًانيت انًشحهيت انًىجزة غيش انًذلمت اإليضاحاث
 
 

 )ربثع(يعايالث يع أطشاف راث عاللت  .16

  زشح اٌضالصخ أشٙش إٌّز١ٙخ:ٚلذ أعشد اٌششوخ اٌّعبِالد اٌزب١ٌخ ِع األغشاف راد اٌعاللخ خالي 

   
 2207 ِبسط 20  2222 ياسس 31

   
 لاير ماّبٟٔأٌف   لاير ُعًاَيأنف 

 

  

   

 ع٠ٛض رشاوزج١ً ٌٍزشة١ً ٚاٌص١بٔخ ماّبْ ػ َ َ

 

              17446   00622 

 ششوخ اٌغٛادٞ ٌٍطبلخ ػ َ ع ع

 

                   66   77 

 7   34                      شع دثٟ -اٌذ١ٌٚخ ٌٍطبلخ إط ا٠ٗ 

 22   32                     ً ٌٍزشة١ً ٚاٌص١بٔخ ماّبْ ػ َ َوٙشث

 27   29                     عٛع١زض ششوخ 

 7   9                         إٔغٟ إط إ٠ٗ 

 5   4                        اٌششق األٚعػ ٌالعزضّبس ػ َ َ

 5   5                           أمعبء ِغٍظ اإلداسح

 2   2                         ٌٍطبلخ اٌىٙشثبئ١خ اٌّؾذٚدحش١ىٛوٛ وخ شش

 2   2                           ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌٍزؤ١ِٕبد االعزّبم١خ

                 17629   00422 

   إْ غج١عخ اٌّعبِالد اٌّج١ٕخ أمالٖ وبٌزبٌٟ:

 
   

  00620                  17432                 (2سعَٛ اٌزشة١ً ٚاٌص١بٔخ )إ٠عبػ 

  77                       66                      رمبعُ رىب١ٌف

  57                       59                      (2)إ٠عبػ  أرعبة أزذاة

  7                         34                      أرعبة ١ِٕٙخ

  22                       19                      (5)إ٠عبػ  رىٍفخ خطبة امزّبد ؽغبة اؽز١بغٟ خذِخ اٌذ٠ٓ

  5                         5                         (2)إ٠عبػ سلُ ِىب آد ؽعٛس عٍغبد ِغٍظ اإلداسح 

  2                         3                         رىب١ٌف اٌزشة١ً ٚاٌص١بٔخ األخشٜ

  0                         9                         سعَٛ عّشو١خ

  2                         2                         أخشٜ

                 17629                  00422  

 

 

 ِذلمخ    

 

 2207 د٠غّجش 20  2222 ياسس 31  

 

 أٌف لاير مّبٟٔ  أنف لاير عًاَي  

      

      خاألسصذح اٌّغزؾمخ ِٓ أغشاف راد مالل

 07  26  ششوخ اٌغٛادٞ ٌٍطبلخ ػ َ ع ع

     

     ٚاألسصذح اٌّغزؾمخ إٌٝ أغشاف راد ماللخ رشًّ:

  222                     514                   ً ٌٍزشة١ً ٚاٌص١بٔخ ماّبْ ػ َ َع٠ٛض رشاوزج

  20                       32                     وٙشثً ٌٍزشة١ً ٚاٌص١بٔخ ماّبْ ػ َ َ

  05                       19                     أمعبء ِغٍظ اإلداسح

  6                         15                     إٔغٟ إط إ٠ٗ

  02                       13                     ششوخ عٛع١زض

  2                         1                        اٌششق األٚعػ ٌالعزضّبس ػ َ َ

  5                         6                         شع دثٟ -اٌذ١ٌٚخ ٌٍطبلخ إط ا٠ٗ 

  2                         4                        ششوخ ش١ىٛوٛ ٌٍطبلخ اٌىٙشثبئ١خ اٌّؾذٚدح

  0                         3                        ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌٍزؤ١ِٕبد االعزّبم١خ

                    613                     525  



 02صفؾخ 

 ششكت انباطُت نهطالـت ش.و.ع.ع
 

 حىل انمىائى انًانيت انًشحهيت انًىجزة غيش انًذلمت اإليضاحاث
 

 

 إداسة انًخاطش انًانيت .11

 20 تٟ إٌّز١ٙتخ إْ أ٘ذاف ٚع١بعبد إداسح اٌّخبغش اٌّب١ٌخ اٌخبصخ ثبٌششوخ رزفك ِع األ٘تذاف ٚاٌغ١بعتبد اٌّفصتؼ مٕٙتب  تٟ اٌمتٛائُ اٌّب١ٌتخ وّتب  تٟ ٌٍٚغتٕخ 

  2207د٠غّجش 

 

 االنتزاياث  .11

 2207د٠غتّجش  20ِع رٍه اٌّفصؼ مٕٙب  ٟ اٌمتٛائُ اٌّب١ٌتخ وّتب  تٟ ٌٍٚغتٕخ إٌّز١ٙتخ  تٟ رؤع١ش األساظٟ  ٚاٌزضاِبدرزطبثك اٌزضاِبد اٌزشة١ً ٚاٌص١بٔخ  - أ

  2222ِبسط  20ثعذ أْ خاصُ ِٕٙب اٌّجبٌ  اٌزٟ رُ اإللشاس ثٙب خالي  زشح اٌضالصخ أشٙش إٌّز١ٙخ  ٟ 

  (2207د٠غّجش  20لاير ماّبٟٔ وّب  ٟ  620200) 2222ِبسط  20ِب صاٌذ غ١ش ِغذدح وّب  ٟ ٟٚ٘  620525 لذِذ اٌششوخ أٚاِش ششاء ثم١ّخ - ة

 

 صافي األصىل نكم سهى .19

عتػ اٌّتشعؼ ٌألعتُٙ اٌعبد٠تخ مغّخ صب ٟ األصٛي اٌخبصخ ثبٌّغب١ّ٘ٓ اٌعبد١٠ٓ  ٟ اٌششوخ مٍٝ متذد اٌّزٛر٠زُ اؽزغبة صب ٟ األصٛي ٌىً عُٙ مٓ غش٠ك 

 /اٌغٕخغ١ش اٌّغذدح خالي اٌفزشح

 

 ِذلمخ    

 

 2207د٠غّجش  20  2222 ياسس 31  

 
     

  440724   167642   أِٛاي اٌّغب١ّ٘ٓ )أٌف لاير مّبٟٔ( -صب ٟ األصٛي 

 
     

  6020440   6147111 مذد اٌّزٛعػ اٌّشعؼ ٌألعُٙ اٌعبد٠خ غ١ش اٌّغذدح خالي اٌفزشح / اٌغٕخ )ثب٢الف(

 
     

  04 020   121.31   صب ٟ األصٛي ٌىً عُٙ )ث١غخ(

 

( ٠ّضتتً 2207غتتّجش ٠د ١ٍِ20تتْٛ لاير ماّتبٟٔ وّتتب  تٟ  42 6) 2222 ِتبسط ١ٍِ20تْٛ لاير ماّتتبٟٔ وّتب  تتٟ  67 00رتشٜ اإلداسح أْ مغتتض اٌزةط١تخ اٌجتتبٌ  

اٌّب١ٌتخ اٌخبصتخ ثٙتب، غ١تش ِصتشػ  االرفبل١تبدرفبل١تبد اٌّجبدٌتخ  تٟ ٘تزا اٌزتبس٠خ  إال أٔتٗ ثّٛعتت أؽىتبَ اٌخغبسح اٌزٟ لذ رزىجذ٘ب اٌششوخ ٌٛ اخزتبسد أْ رٕٙتٟ ا

 اٌّغب١ّ٘ٓ  إعّبٌٟ ؽمٛقٌٍششوخ إٔٙبء ارفبل١بد اٌّجبدٌخ  ٚم١ٍٗ رُ اعزجعبد مغض اٌزةط١خ ِٓ 

 

 انعائذ األساسي عهً كم سهى .22

اٌخغتبئش إٌّغتٛثخ إٌتٝ اٌّغتب١ّ٘ٓ اٌعتبد١٠ٓ  تٟ اٌشتشوخ مٍتٝ متذد اٌّزٛعتػ األسثتبػ أٚ  صتب ٟ خ٠زُ اؽزغبة اٌعبئذ األعبعٟ مٍٝ وتً عتُٙ متٓ غش٠تك رمغتّ

  اٌّشعؼ ٌألعُٙ اٌعبد٠خ غ١ش اٌّغذدح خالي اٌفزشح

 

 2207 ِبسط 20  2222 ياسس 31  

 
     

 (20202)   (27291)    صب ٟ اٌخغبسح خالي اٌفزشح )أٌف لاير ماّبٟٔ(

 
     

  6020440   6147111   شعؼ ٌألعُٙ اٌعبد٠خ غ١ش اٌّغذدح خالي اٌفزشح )ثب٢الف(مذد اٌّزٛعػ اٌّ

 
     

 (54 2)   (3.42)    )ث١غخ( اٌعبئذ األعبعٟ مٍٝ وً عُٙ
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